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HOTĂRÂRE
Referitor la: Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al comunei Fărcașele, jud.
Olt, pentru anul 2018, precum și programul de investiții cu finanțare din excedentul anilor
precedenți.
Expunere de motive:
In conformitate cu prevederile art. 39 alin.(6) din Legea finantelor publice locale nr.
273/2006, proiectele de buget se aproba de autoritatile deliberative in termen de maximum 45 de
zile de la data publicarii legii bugetului de stat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. In data
de 3 ianuarie 2018 a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 4, Legea bugetului de stat pe anul
2018 nr.2/2018, și pe cale de consecință, se impune respectarea termenelor legale de adoptare
a gugetelor locale.
Având în vedere:
- expunerea de motive a primarului comunei Fărcaşele, prin care se specifică necesitatea
aprobării bugetului local al comunei Fărcaşele, judeţul Olt pentru anul 2018, inregistrată sub
numărul 670 din 02.02.2018;
- raportul de specialitate întocmit de compartimentul de resort din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului comunei Fărcaşele, judeţul Olt, înregistrat sub nr.671 din 02.02.2018;
- rapoartele de avizare nr.672 ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al
comunei Fărcaşele, judeţul Olt din data de 02.02.2018;
- prevederile art.39 alin.(6) din Legea nr. 273/2006 – privind finanţele publice locale;
- prevederile Legii nr. 2 publicată în Monitorul Oficial nr.4 din 3 ianuarie 2018 – Legea
bugetului de stat pe anul 2018;
-adresa nr.16322/29.01.2018 a Instituției Prefectului Olt, privind respectarea prevederilor
legale referitoare la adoptarea bugetului local;
-adresa nr.OTG-STZ290/05.02.2018 a AJFP Olt, privind privind repartizarea pe trimestre
a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru bugetele locale pe anul 2018;
-adresa Administrației Județene a Finanțelor Publice privind sumele defalcate din taxa pe
valoare adăugată și cote defalcate din impozitul pe venit pentru bugetele locale aprobate pe
anul 2018 și estimări pe anii 2019-2021;
-adresa Consiliului Județean Olt cu privire la repartizarea pe unități administrativteritoriale a cotelor defalcate din impozitul pe venit, pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul
2018 și a sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată, pentru echilibrarea bugetelor locale;
- prevederile art.8, art.42 alin.4, art.43 și art.80 – art.85, din Legea nr. 24/2000 privind
normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu
modificările și completările ulterioare;
- prevederile art.36 alin.(4) lit. a) din Legea nr.215/2001- privind administraţia publică
locală-republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art.36 alin.(1), alin.(4), lit. “a” şi ale art.45 alin. (2) lit.a), art.115
alin.(1) lit.b) din Legea nr.215/2001- privind administraţia publică locală-republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, propun Consiliului local următorul proiect de,
CONSILIUL LOCAL FĂRCAȘELE
HOTĂRĂŞTE :

ART.1.- Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli al comunei Fărcaşele, judeţul Olt,
pentru anul 2018 conform anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.2 - Se aprobă programul de investiții cu finanțare din excedentul anilor precedenți,
conform anexei 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.3.- Biroul contabilitate, impozite și taxe locale din cadrul primăriei comunei
Fărcașele va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
ART.4.- Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituţiei Prefectului Olt, Primarul comunei
Fărcașele, Administrației Județene a Finanțelor Publice Olt.
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Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Comunei Fărcașele în ședința ordinară din data
de 09 februarie 2018 cu respectarea prevederilor art.45 alin.(1) din Legea nr.215/2001, actualizată, cu un
nr. de 9 voturi pentru, 1 abțineri și 3 voturi împotrivă din numărul total de 13 consilieri prezenți în
ședință

